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2. Dziś do Ciebie przyjść nie mogę
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11. Samotna harmonia
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20. Upływa szybko życie
może następne piosenki w kolejnych wydaniach....
Aby posłuchać mojej muzyki zapraszam na www.kmita.com.pl
oraz na YouTube… wystarczy wpisać: Józef Kmita oraz
na Naszą Stronę www.lnowotny.gmxhome.de
od 1 grudnia 2015 r. można posłuchać kolęd
zaprasza JózeKmita

1. Gdybym miał gitarę
Gdybym miał gitarę,
To bym na niej grał,
Opowiedziałbym o swej miłości,
Którą przeżyłem sam.

/bis

A wszystko te czarne oczy
Gdybym ja je miał
Za te czarne cudne oczęta /bis
Serce, duszę bym dał.
Fajki ja nie palę,
Wódki nie piję,
Ale sam z żalu, żalu wielkiego /bis
Ledwo co żyję.
A wszystko te czarne oczy ..............
Ludzie mówią głupi,
Po co on ją brał,
Po co to dziewczę czarne, figlarne
Mocno pokochał.
A wszystko te czarne oczy ................

2. Dziś do Ciebie przyjść nie mogę
Dziś do ciebie przyjść nie mogę,
Zaraz idę w nocny mrok,
Nie wyglądaj za mną oknem,
W mgle utonie próżno wzrok.
Po cóż ci, kochanie, wiedzieć,
Że do lasu idę spać
Dłużej tu nie mogę siedzieć
/ bis
Na mnie czeka leśna brać.
Księżyc zaszedł hen, za lasem,
We wsi gdzieś szczekają psy,
A nie pomyśl sobie czasem,
Że do innej tęskno mi.
Kiedy wrócę znów do ciebie,
Może w dzień, a może w noc,
Dobrze będzie nam jak w niebie
Pocałunków dasz mi moc.
Gdy nie wrócę, niechaj z wiosną,
Rolę moją sieje brat.
Kości moje mchem porosną
I użyźnią ziemi szmat.
W pole wyjdź pewnego ranka,
Na snop żyta dłonie złóż
I ucałuj jak kochanka,
/bis
Ja żyć będę w kłosach zbóż.

/bis

3. Mexicana
W Meksyku, w Meksyku ten zwyczaj
Od czasów zamierzchłych już trwa,
Że zawsze przy pełni księżyca
Miłosną melodię ktoś gra
Mexicana, Mexicana
Wszystkie pary rozgrzewa jak rum.
Ta melodia księżycowa,
W rytmie rumby tej można całować.
To jest taniec zakochanych,
Takich właśnie, jak ty i jak ja.
Mexicana, Mexicana
Piękna jest, wdzięk swój ma
Rumba ta !
Gdy miłość z miłością się spotka
W noc pełni księżyca wśród gwiazd,
Wokoło rozlega się okrzyk:
Hej ! Grać mexicanę już czas !
Mexicana, mexicana
To jest rumba, to taniec bez słów.
To melodia księżycowa,
W rytmie rumby tej można całować
Trzeba czule się przytulać,
O tak właśnie - jak ty i jak ja !
Mexicana,mexicana,
Piękna jest, wdzięk swój ma
Rumba ta!

4. Czerwony pas
Czerwony pas, za pasem broń
I topór, co błyszczy z dala,
Wesoła myśl, swobodna dłoń,
To strój, to życie górala!
Tam szum Prutu, Czeremoszu Hucułom przygrywa,
I wesoła kołomyjka do tańca porywa.
Dla Hucuła nie ma życia jak na połoninie.
Gdy go losy w doły rzucą, wnet z tęsknoty ginie.
Gdy świeży liść okryje buk
I Czarna Góra sczernieje,
Niech dzwoni flet, niech ryczy róg
Odżyły nasze nadzieje!
Tam szum Prutu ...
Pękł rzeki grzbiet, popłynął lód,
Czeremosz szumi po skale,
Nuż w dobry czas kędziory trzód
Weseli kąpcie górale!
Tam szum Prutu ...

5. Przepijemy naszej babci
Przepijemy naszej babci domek cały,
Domek cały, domek cały,
I kalosze, i bambosze, i sandały
Jeszcze dziś , jeszcze dziś , jeszcze dziś.
Przepijemy naszej babci majty w kratę,
Majty w kratę , majty w kratę,
Takie duże flanelowe i włochate
Jeszcze dziś , jeszcze dziś , jeszcze dziś.
Przepijemy naszej babci pieska, kotka,
Pieska, kotka, pieska ,kotka.
Pozostanie naszej babci tylko cnotka
Jeszcze dziś , jeszcze dziś , jeszcze dziś.
Przepijemy naszej babci złote zęby,
Złote zęby , złote zęby
I zrobimy naszej babci dupę z gęby
Jeszcze dziś , jeszcze dziś , jeszcze dziś
Przepijemy naszej babci wszystko w domu
Wszystko w domu , wszystko w domu.
Przepijemy naszą babcię po kryjomu
Jeszcze dziś , jeszcze dziś , jeszcze dziś.
Przepijemy naszej babci domek śliczny,
Domek śliczny , domek śliczny
I zrobimy z tego domku dom publiczny
Jeszcze dziś , jeszcze dziś , jeszcze dziś.

6. Hej tam pod lasem
Hej tam pod lasem, coś błyszczy z dala
Banda Cyganów ogień rozpala.
Bum stradi radi, /bis
Bum stradi radi,
Bum stradi radi, u ha ha !
Bum stradi radi, /bis
Bum stradi radi,
Bum stradi radi, bum !
Ogniska palą, strawę gotują
Jedni śpiewają, drudzy tańcują.
Bum stradi ...
Co wy za jedni i gdzie idziecie ?
My rozproszeni po całym świecie.
Bum stradi ...
Cygan bez roli, Cygan bez chaty
Cygan szczęśliwy, choć nie bogaty.
Bum stradi ...
Cygan nie sieje, Cygan nie orze
Gdzie Cygan spojrzy, tam jego zboże
Bum stradi ...

7. Tokaj
Co wieczora tokaj piłem
Moja ty, miła ty dzieweczko ma
I wesoło się bawiłem
Moja ty, miła ty dzieweczko ma.
I choć w głowie tęgo zaszumiało
Serce się do ciebie rwało
Moja ty, miła ty dzieweczko ma.
Dzisiaj znowu tokaj piłem
Moja ty, miła ty dzieweczko ma.
Aż do rana się bawiłem
Moja ty, miła ty dzieweczko ma.
Choć się głowa jak len w polu chwieje
Do śniadania wytrzeźwieje
Moja ty, miła ty dzieweczko ma.
Potem przyjdę ja do Ciebie
Moja ty, miła ty dzieweczko ma.
A ty przyjmiesz mnie do siebie
Moja ty, miła ty dzieweczko ma.
I choć z ust mych zapachnie ci wino
Pocałujesz mnie dziewczyno
Moja ty, miła ty dzieweczko ma.

8. Głęboka studzienka
Głęboka studzienka
głęboko kopana
a przy niej Kasieńka
jakby malowana
Stała przy studzience
wodę nabierała
o swoim kochanku
Jasieńku myślała
Gdybym cię Jasieńku
W wodzie zobaczyła
tobym do studzienki
za tobą wskoczyła
Najpierw bym rzuciła
ten biały wianeczek
com sobie uwiła
ze samych różyczek.
Głęboka studzienko
czy mam do cię skoczyć ?
tęsknić za Jasieńkiem
życie sobie skrócić ?
Nie skoczę do ciebie
studzienko głęboka
za daleko do dna
i zimna twa woda
Ucałuję listek
szeroki dębowy
razem z pozdrowieniem
Rzucę go do wody

9. Miła Walerciu
Miła Walerciu kupię ci /bis
Kupię ci fiata, za cztery lata,
Miła Walerciu, kupię ci
Ref. O bella,bella, bella Mari
bella Mari i już
Miła Walerciu kupię ci /bis
Kupię ci gruszek, zaboli brzuszek,
Miła Walerciu, kupię ci.
Miła Walerciu kupię ci /bis
Kupię obrączkę na prawą rączkę,
Miła Walerciu, kupię ci.
Miła Walerciu kupię ci /bis
Kupię ci wózek, co zgrzebał Józek,
Miła Walerciu, kupię ci.
Miła Walerciu kupię ci /bis
Kupię ci wkładkę do biustonosza,
Miła Walerciu , kupię ci.
Miła Walerciu, wsadzę ci /bis
Wsadzę ci piórko do kapelusza,
Miła Walerciu, wsadzę ci.
Miła Walerciu, sypnę ci
/bis
Dwa duże strzały i jeden mały,
Miła Walerciu, sypnę ci
Miła Walerciu kapie ci /bis
Kapie ci woda, spod parasola,
Miła Walerciu, kapie ci
Miła Walerciu, zrobię ci
Zrobię ci cudo, jak mi się uda,
Miła Walerciu, zrobię ci.

10. Marianna
Wczoraj obiecałaś mi na pewno,
Że zostaniesz mą królewną,
Królewną z mego snu ...
Wczoraj obiecałaś być mi wierną
I w miłości swej niezmienną
Po długi życia kres ...
O Maryjanno, gdybyś była zakochana /bis
Nie spałabyć w tę noc, w tę jedną noc.
Dzisiaj, gdybym do ciebie przyszedł z rana,
By cię zbudzić ukochana,
Z twego rannego snu,
Dzisiaj nie zastałem ciebie w domu,
Bo uciekłaś po kryjomu
Z innym na randez vous ...
O Maryjanno ......................
Teraz gdy już wszystko diabli wzięli,
Mnie do wojska zaciągnęli,
Karabin dali mi,
Dzisiaj mam już inną ukochaną,
Karabinem nazywaną,
Z nią spędzam randez vous ...
O Maryjanno ......................

11. Samotna harmonia
Znowu cisza i mrok do świtania
Zgasły okna, nie ozwą się drzwi
Tylko słychać jak gdzieś ulicami
W nocy błądzi harmonia po wsi.

/bis
/bis

To za wrota na pola odchodzi
To zawraca i skarży się w głos
Jakby kogoś szukała w ciemności
I nie mogła odnaleźć w tę noc.

/bis
/bis

Nocnym chłodem od pola zawiewa
Kwiat jabłoni się sypie po pniach
Harmonisto mój, kogo ci trzeba ?
Chłopcze przyznaj się, czego ci brak ?

/bis
/bis

Może szczęście twe czeka gdzieś w oknie
Tylko nie wie, że szukasz bez tchu;
Czemu błądzisz po nocy samotnie ? /bis
Czemu budzisz dziewczęta ze snu ? /bis

12. Krakowianka
Jestem sobie krakowianka,
Faj duli, faj duli, faj,
Mam fartuszek po kolanka,
Faj duli, faj duli, faj.
A spódniczkę jeszcze wyżej,
Faj duli, faj duli, faj,
Żeby chłopcom było bliżej,
Faj duli, faj duli, faj.
Kiedy idę do kościoła,
Faj duli, faj duli, faj.
Pełno chłopców za mną woła,
Faj duli, faj duli, faj
Na jednego mrugnę oczkiem,
Faj duli, faj duli, faj,
A drugiego trącę boczkiem
Faj duli, faj duli, faj.
Z trzecim pójdę w krakowiaka,
Faj duli, faj duli, faj,
A czwartemu dam buziaka.
Faj duli, faj duli, faj.
Z piątym pójdę do kawiarni,
Faj duli, faj duli, faj.
Z szóstym pójdę do sypialni
Faj duli, faj duli, faj.
Z siódmym pójdę rwać jabłuszka,
Faj duli, faj duli, faj
Z ósmym pójdę spać do łóżka,
Faj duli, faj duli, faj

12+1. Mołdawianka
Kiedyś latem, w blasku ranka,
Zobaczyłem pośród drzew,
Jak czarnulka Mołdawianka
Obierała winny krzew.
Pokraśniałem i pobladłem,
I za chwilę rzekłem już:
“Chodźmy nad rzeczułkę
Witać barwę letnich zórz!”

Rozwichrzony klon zielony, szumny liść,
Kocham ciebie, jakże mi bez ciebie żyć?
Klon zielony i klon zwichrzony,
W wichurze burzy się liść.

A czarnulka Mołdawianka
Roześmiała mi się w twarz:
“Partyzancki, mołdawiański
Już się zbiera oddział nasz.”
W blasku ranka partyzantka
Pożegnała miłą wieś “Bór na ciebie czeka,
Lepiej broń do ręki weź!”
Rozwichrzony klon zielony ...
I czarnulka Mołdawianka
Tajną dróżką poszła w las.
Obraziła mnie, kochanka,
Nie zabrała z sobą wraz.
O czarnulce Mołdawiance
Rozmyślałem często w noc,
Wreszcie w partyzantce
Znowu złączył się nasz los.
Rozwichrzony klon zielony ...

14. Kasztany
Mówiłeś - włosy masz jak kasztany
I kasztanowy masz oczu blask...
Gdybyśmy chodzili razem, kochany,
Wśród złotych liści, wiatru i gwiazd ...
Wiatr trząsł kasztany pod stopy gradem.
Mówiłeś - żegnaj - i drżał ci głos Odjeżdżam dzisiaj, lecz tam gdzie jadę,
Zabiorę ze sobą te złota noc.
Kochany, kochany,
Lecą z drzewa jak wtedy kasztany
Wprost pod stopy par roześmianych,
Jak rudy lecą grad.
Jak w noc, gdy w alejce
Rudy kasztan Ci dałam i serce,
A Tyś rzekł mi trzy słowa, nic więcej
Że kochasz mnie i wiatr ...
Już trzecia jesień park nasz wyzłaca,
Kasztany lecą z drzew trzeci raz,
A Twoja miłość do mnie nie wraca
Choć tyle błyszczy liści i gwiazd ...
I tylko rudy kasztan mi został,
Mały talizman szczęśliwych dni,
I ta jesienna piosenka prosta,
Która wiatr, może zaniesie Ci ...
Kochany, kochany ...

15. Szła dzieweczka do laseczka
Szła dzieweczka do laseczka
Do zielonego, ha, ha, ha (3x)
Napotkała myśliweczka
Bardzo szwarnego ha ha ha. (3x)
Gdzie jest ta ulica,
Gdzie jest ten dom,
Gdzie jest ta dziewczyna,
Co kocham ją
Znalazłem ulicę,
Znalazłem dom
Znalazłem dziewczynę,
Co kocham ją.
Myśliweczku, kochaneczku
Bardzom ci rada, ha, ha, ha
(3x)
Dałabym ci chleba z masłem
Alem go zjadła, ha, ha, ha (3x)
Gdzie jest ta ulica ...
Jak żeś zjadła, to żeś zjadła,
To mi się nie chwal, ha, ha, ha (3x)
Bo jak bym cię w lesie spotkał
To bym cię zabrał, ha, ha, ha (3x)
Gdzie jest ta ulica ...

16. Jarzębina
Zapadł cichy wieczór, już ucichł wiatru wiew,
Gdzieś z oddali płynie harmonii tęskny śpiew.
Biegnę wąską dróżką, co pośród gór się pnie,
Bo pod jarzębiną dwóch chłopców czeka mnie.
Jarzębino czerwona,
Któremu serce dać?
Jarzębino czerwona,
Biednemu serce radź!
Jeden dzielny tokarz, a drugi kowal zuch.
Co mam, biedna, robić? Podoba mi się dwóch.
Obaj tacy mili i każdy dobry druh.
Droga jarzębino, którego wybrać mów.
Jarzębino czerwona ...
Tylko jarzębina poradzić może mi.
Ja nie mogę wybrać, choć myślę tyle dni,
Przeszła wiosna, lato, już jesień złotem lśni,
Już się ze mnie śmieją dziewczęta z całej wsi.
Jarzębino czerwona ...

17. W piwnicznej izbie
W piwnicznej izbie siedzę sam
Nad kuflem pełnym piwa,
Oczyma wodzę tu i tam
A głowa mi się kiwa.
Ja nie dbam o czerwony nos,
Ni o to, że wciąż tyję,
Ja biorę kufel w ręce swe
I piję, i piję, i piję,
Do dna.
A gdyby ktoś mi wybór dał:
Dziewczynę, konia, trunek
I rzekł: wybieraj sobie sam,
Ja płacę za rachunek.
Na próżno dziewczę wdzięczy się
i koń wyciąga szyję,
Ja biorę kufel w ręce swe
I piję, i piję i piję,
Do dna
A gdy już sądu przyjdzie czas
I stanę u stóp Tronu,
Pokłonię ja się Panu w pas
I rzeknę bez pardonu:
Rozkoszy rajskich nie chcę znać,
Ni wiedzieć gdzie się kryją,
Jeno mi Panie Boże wskaż,
Gdzie piją, gdzie piją, gdzie piją
Do dna.

/ bis

/ bis

/ bis

18. Wszystkie Rybki
Pij, pij, pij bracie pij
Na starość torba i kij
Wczoraj grałem w sześćdziesiąt sześć
A dzisiaj nie mam co jeść

/ bis

Pytała się pani pewnego doktora
Czy lepiej dać z rana czy lepiej z wieczora
Dobrze dać z wieczora by się fajnie spało
A rano poprawić by się pamiętało.
Wszystkie rybki mają c.........
Trala la, trala la la
A karasie po k............
Trala la, trala la la
A ty stary nie kręć gitary
Trala la, trala la la
Nie zawracaj kontra mary
Trala la, trala la la
Aniele mój złoty tańcz walca z ochoty
Tańcz walca tak mile
Zabawmy się chwilę.
Wszystkie rybki mają c.........
Trala la, trala la la
A karasie po k............
Trala la, trala la la
A ty stary nie kręć gitary
Trala la, trala la la
Nie zawracaj kontra mary
Trala la, trala la la

19. Ukraina
Hej tam gdzieś znad czarnej wody
Wsiada na koń Kozak młody.
Czule żegna się z dziewczyną,
Jeszcze czulej z Ukrainą.
Hej, hej, hej sokoły
Omijajcie góry, lasy, pola, doły.
Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku
Mój stepowy skowroneczku
Hej, hej, hej sokoły
Omijajcie góry, lasy, pola, doły.
Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku
Mój stepowy dzwoń, dzwoń, dzwoń.
Pięknych dziewcząt jest niemało
Lecz najwięcej w Ukrainie
Tam me serce pozostało
Przy kochanej mej dziewczynie.
Ona jedna tam została
Przepióreczka moja mała,
A tutaj w obcej stronie
Dniem i nocą tęsknię do niej.
Żal, żal za dziewczyną,
Za zieloną Ukrainą.
Żal, żal serce płacze,
Już jej więcej nie zobaczę.
Wina, wina, wina dajcie
A jak umrę pochowajcie
Na zielonej Ukrainie
Przy kochanej mej dziewczynie.

20. Upływa szybko życie
Upływa szybko życie,
Jak potok płynie czas.
Za rok, za dzień, za chwilę
Razem nie będzie nas
I nasze młode lata
Popłyną szybko w dal,
A w sercu pozostanie
Tęsknota, smutek, żal
Więc póki młode lata,
Póki wiosenne dni
Niechże przynajmniej teraz
Nie płyną gorzkie łzy.
Choć pamięć po nas zginie
Już za niedługi czas,
Niech piosnka w dal popłynie
Póki jesteśmy wraz.
A jeśli losów koło
Złączy zerwaną nić,
Będziemy znowu pospołu
Śpiewać, marzyć, śnić.

PROGRAM 42 ZJAZDU BIS
w dniach 24,25,26.27 wrzesień 2015 r.

Miejsce ZJAZDU:
Villa GERSONA
Ul.Jaśminowa 8
57-320 Polanica Zdrój

www.villagersona.pl

24.09. (czwartek)
- przyjazd , przydział pokoi
- 20:00 kolacja
25.09. (piatek)
- 5:30 śniadanie
- 7:00-21.00 -wyjazd do Pragi program:
Hradczany – Zamek Praski /ogrody i dziedzińce zamkowe/, Katedra Sw. Wita,
najciekawsze budowle Malej Strany, Most Karola, spacer po Rynku i uliczkach Starego
Miasta, ratusz z zegarem ORLOJ, Vaclavskie Namesti. Czas wolny
/autokar + przewodnik + ubezpieczenie/ + ew. 23 Korony od osoby - przejazd metrem
- 21:30 kolacja przy muzyce…. można do rana
26.09. (sobota)
-

9:00 sniadanie
10:40 -14:30 zwiedzanie okolic m.in. MINIEUROLAND w Kłodzku
15:00 obiad
16:00 do 18:30 czas wolny
19:00 kolacja dancing Restauracja ZDROJOWA

27.09. (niedziela)
- 9:00 śniadanie
- 11:00 zakończenie Zjazdu
Mile widziani MIłOŚNICY naszych Zjazdów

WŁAŚCICIEL ŚPIEWNIKA:………………………………………
TEL.: ……………………………….

